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Hvers vegna sameiningarviðræður?

• Farsæl samvinna sveitarfélaganna í 
skipulagsmálum, brunavörnum, 
skjalamálum o.fl.

• Sameiginlegir hagsmunir á sviði 
umhverfis- og auðlindamála.

• Svipuð menning samfélaganna.

• Von um aukinn slagkraft í byggða-, 
atvinnu- og samgöngumálum.

• Möguleikar á að bæta þjónustu og efla 
stjórnsýslu.



Samstarfsnefnd um sameiningu

Skútustaðahreppur

Helgi Héðinsson, varaformaður

Halldór Þorlákur Sigurðsson

Ragnhildur Hólm Sigurðardóttir

Þorsteinn Gunnarsson

Þingeyjarsveit

Arnór Benónýsson, formaður

Margrét Bjarnadóttir

Jóna Björg Hlöðversdóttir 

Sveitarstjórar með seturétt á fundum

Dagbjört Jónsdóttir



Markmið samstarfsnefndar

„…að draga upp skýra og hlutlausa mynd af

því hvernig sameinað sveitarfélag gæti litið út

og draga fram kosti og galla sameiningar til að 

auðvelda kjósendum að taka afstöðu til 

spurningarinnar um sameiningu“.



Ákvörðun

Sveitarstjórnir ákveða 

að taka upp viðræður 

og skipa samstarfs-

nefnd um sameiningu. 

Undirbúningur

Samstarfsnefnd um 

sameiningu vinnur að 

áliti og að undir-

búningi atkvæða-

greiðslu.

Samráð við íbúa, 

starfsfólk o.fl.

Kynning

Samstarfsnefnd kynnir 

álit sitt á áhrifum 

sameiningar og 

framtíðarsýn fyrir 

sameinað 

sveitarfélag.

Kosningar

Íbúar greiða atkvæði 

um sameiningu.

Niðurstaðan er 

bindandi.

Innleiðing

Ef sameining er 
samþykkt er skipuð 
undirbúningsstjórn 
sem vinnur að 
undirbúningi gildistöku 
og innleiðingu.

Gildistaka

Sameining tekur gildi 

þegar ný sveitarstjórn  

hefur verið kjörin. 

Getur verið á miðju 

kjörtímabili eða eftir 

reglubundnar 

kosningar til 

sveitarstjórna.

Tímalína og vörður

Júní 2019 Mars 2021Janúar 2021 Júní 2022



Ákvörðun um könnun

• Sveitarstjórnir viðkomandi sveitarfélaga taka 
ákvörðun um að kanna möguleika á sameiningu.

• Skipuð er samstarfsnefnd um sameiningu sem í 
sitja a.m.k. tveir fulltrúar hvers sveitarfélags.

• Samstarfsnefnd hefur sjálfstætt umboð að lögum 
og starfar óháð hlutaðeigandi sveitarstjórnum.

• Samstarfsnefnd velur formann úr sínum hópi.



Undirbúningur

• Samstarfsnefnd hefur mikið frelsi um það hvernig 
hún hagar störfum sínum.

• Áhrif sameiningar eru greind og dregin upp mynd 
af  því hvernig sameinað sveitarfélag gæti litið út.

• Samstarfsnefnd leitar eftir sjónarmiðum og 
hugmyndum íbúa, starfsmanna og annarra 
hagsmunaaðila við undirbúning tillögunnar.

• Mótuð er tillaga að framtíðarsýn og áherslum fyrir 
sameinað sveitarfélag.

• Vinnan er fjármögnuð með framlagi úr JS



Kynning á tillögu og forsendum

• Tillagan og helstu forsendur hennar eru kynntar 
íbúum með a.m.k. tveggja mánaða fyrirvara.

• Kynntar eru niðurstöður samstarfsnefndar 
varðandi skipulag stjórnsýslu, fjármál, 
starfsmannamál o.fl.



Kosningar

• Kosningar fara fram í hverju sveitarfélagi fyrir sig 
samkvæmt lögum um kosningar til sveitarstjórna.

• Kosningarétt eiga:
• íbúar sveitarfélaganna sem náð hafa 18 ára aldri á kjördag

• ríkisborgarar norðurlandanna sem átt hafa lögheimili hér á landi í 
þrjú ár samfellt fyrir kjördag

• aðrir erlendir ríkisborgarar sem átt hafa lögheimili hér á landi í 
fimm ár samfellt fyrir kjördag.

• Hægt er að kjósa utan kjörstaðar eins og við aðrar 
kosningar.

• Kosningin er bindandi.

• Kjörstjórnir sveitarfélaganna sjá um framkvæmd 
kosningar og talningu atkvæða.



Innleiðing breytinga

• Ef sameining er samþykkt skipa sveitarstjórnirnar 
stjórn til undirbúnings nýs sveitarfélags.

• Hlutverk undirbúningsstjórnar:
• Semur samþykkt um stjórn og fundarsköp hinnar nýju 

sveitarstjórnar.

• Tekur ákvarðanir um fjárhagsmálefni hins nýja 
sveitarfélags. Ákvarðanir eru staðfestar af 
sveitarstjórnarráðuneyti.

• Hefur vinnu við að endurskoða og samræma reglur.

• Gerir tillögu til ráðuneytis um fyrirkomulag kosninga til 
sveitarstjórnar og gildistöku sameiningar.



Gildistaka og nýtt sveitarfélag

• Ný sveitarstjórn tekur við stjórn nýs sveitarfélags 
15 dögum eftir kjördag.

• Fyrstu verkefni eru:
• Að samþykkja nýjar reglur og gjaldskrár.

• Að velja nafn á sveitarfélagið í samráði við íbúa. 
Samráðið getur farið fram að frumkvæði 
undirbúningsstjórnar.

• Sveitarstjórn hefur fullt vald í málefnum nýs 
sveitarfélags. 



Þingeyingur   Verkefnisáætlun

Sumar 2019 Haust 2019 Vor 2020 Sumar 2020 Haust 2020 Vor 2021 Sumar 2021 Haust 2021 Vor 2022 Sumar 2022

Fundir samstarfsnefndar 20.06 og 21.08

Skilgreina verkefni og velja þáttakendur rýnihópa

Vinna rýnihópa

Viðtöl við lykilstarfsfólk

Kynningarfundur með starfsfólki

Greiningarvinna og framtíðarsýn

Íbúafundir 20. júní

Samantekt og niðurstöður frá íbúafundum

Drög að tillögu rædd í samstarfsnefnd

Tillaga til umræðu í sveitarstjórnum

Tillaga auglýst og kynning hefst formlega

Íbúafundir. Kynning tillögu

Atkvæðagreiðsla 27. mars 

Sameining samþykkt?

Stjórn til undirbúnings sameiningar

Gildistaka undirbúin

Staðfesting ráðherra feb/mars

Sveitarstjórnarkosningar í nýju sveitarfélagi maí

Gildistaka sameiningar júní

Nefndarstörf

Íbúafundir 

Greiningarvinna og framtíðarsýn

Vörður. Formlegar afgreiðslur

Undirbúningur og úrvinnsla



Ef af sameiningunni verður

• Um 1.400 íbúar.

• Landmesta sveitarfélag á Íslandi
með um 12% af flatarmáli landsins.

• Sterkur fjárhagur.

• Áhersla á umhverfismál og sjálfbæra
nýtingu auðlinda.



thingeyingur.is

• Vefsíðan thingeyingur.is er í vinnslu

• Upplýsingar um verkefnið, skipulag þess, samráðsfundi, 
fundargerðir og fleira

• Spurningar og svör

• Hægt að hafa samband og koma sjónarmiðum á framfæri

• Þangað til er hægt að hafa samband við okkur
jonhroi@rrradgjof.is

robert@rrradgjof.is
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